
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data 

seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pengaruh kecerdasan 

interpersonal terhadap kemampuan komunikasi siswa pada mata pelajaran 

PPKn di kelas VII SMP Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2014/2015, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

 

Ada pengaruh yang signifikan, artinya adanya keyakinan yang benar-benar 

berkorelasi atau berpengaruh, bahwa variabel X berpengaruh dengan variabel 

Y, yaitu kecerdasan interpersonal berpengaruh terhadap kemampuan 

komunikasi siswa. Hal ini dapat dilihat dari kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki siswa, berdasarkan hasil penelitian memiliki tingkat Social Sensitivity 

(Sensitivitas Sosial) yang sedang, tingkat Social Insight (Pengetahuan Sosial) 

yang sedang dan tingkat Social Communication (Komunikasi Sosial) yang 

tinggi. Kemudian kemampuan komunikasi siswa berdasarkan hasill penelitian 

memiliki kemampuan yang terbilang kurang mampu. Kurang mampu dalam 

hal berbicara, bertanya dan menjawab pertanyaan, menangkap makna 

pembicaraan dan menyesuaikan isi pembicaraan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran kepada: 

1. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah, untuk 

menciptakan iklim komunikasi yang baik dalam upaya mengoptimalkan 

kemampuan komunikasi siswa melalui pola komunikasi yang dibangun 

baik dengan siswa, guru maupun dengan lingkungan sosial sekolahnya. 

 

2. Kepada guru untuk mengadakan kegiatan pada saat pembelajaran seperti 

diskusi membahas isu politik atau problematika yang terjadi dalam 

kehidupan. Dengan demikian siswa akan diajari bagaimana cara 

memecahkan masalah dan mencari solusi. Selain itu siswa juga akan 

mengenal lebih banyak rekan yang tergabung dalam kegiatan tersebut, 

sehingga saling menjalin komunikasi dan relasi. 

 

3. Kepada seluruh siswa untuk menyadari bahwa memiliki kecerdasan 

interpersonal sangat penting bagi mereka untuk menunjang kecerdasan 

akademik siswa. Ringkasnya jika seorang siswa tidak mau bekerjasama 

dengan siswa lain, jika kecakapan sosialnya buruk, maka kekurangan ini 

akan sangat melemahkan kecakapan dan kelebihannya yang lain. Selain itu 

siswa juga harus lebih berani dan percaya diri ketika berkomunikasi dengan 

orang lain. 

 


